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Seria „Gotowe wypracowania i opracowania lektur szkolnych” to 
zbiór profesjonalnie przygotowanych kilkudziesięciu ebooków. 
Tematycznie obejmują materiał edukacyjny z zakresu języka 
polskiego nauczany w szkole średniej, gimnazjum i podstawowej, 
z naciskiem na przygotowanie do matury. Każdy ebook to minimum 
5, a zwykle 6-8 wypracowań z jednego zagadnienia, np. 
z określonej lektury, charakterystyka epoki literackiej, kluczowe 
motywy literackie, itp. Umieszczone w konkretnym ebooku 
wypracowania i opracowania lektury są propozycją szerszego 
spojrzenia na lekturę, jako że przedstawiają one najbardziej istotne 
aspekty danego zagadnienia, w tym np. charakterystyka głównych 
bohaterów, streszczenie, motywy Autora i inne. Wypracowania 
zostały przygotowane przez nauczycieli języka polskiego lub 
wybitnych maturzystów i pasjonatów lektur. 

Materiał ten jest także dostępny w serwisie www.wiedza24h.pl za 
pomocą płatności sms-owych, jednak kalkulacja wyraźnie wskazuje 
na wyższe korzyści przy zakupie ebooka. Pojedyncze 
wypracowanie w serwisie kosztuje 2,46 zł (płatne sms), natomiast 
w przypadku ebooka za cenę 4,90 zł otrzymujecie Drodzy Państwo 
co najmniej 5 wypracowań, na bazie których znacznie łatwiej będzie 
Wam napisać własne wypracowanie lub też przygotować się do 
sprawdzianu. Krótko mówiąc za cenę dwóch sms-ów otrzymujecie 
5-8 wypracowań, zamiast dwóch pobieranych z serwisu 
internetowego. 



Wypracowania – Romantyzm 

„Charakterystyka epoki” 

  

Opisy wypracowań: 

 

Romantyzm najważniejsze terminy. Poniższe wypracowanie zawiera 
najważniejsze terminy literackie i pojęcia związane z epoką romantyzmu. 
Wyjaśniono następujące terminy: ballada, burza i napór, dramat romantyczny, 
egzotyzm, elegia, folklorystyka, gawęda szlachecka, gotycyzm, groteska, 
historiozofia, historycyzm, idealizm, ironia romantyczna, liryka maski lub roli, 
lucyferyzm, mała ojczyzna, mesjanizm polski, mistycyzm, motto, oda, 
oniryzm, ontologia, orfizm, osjanizm, poemat dygresyjny, powieść epistolarna, 
powieść poetycka, profetyzm, prometeizm, regionalizm, sonet, synkretyzm, 
teodycea, tyrteizm, wallenrodyzm, winkelriedyzm. Całość może posłużyć, 
jako gotowa ściąga lub sprawdzian. Tekst zawiera 903 słowa. 

Romantyzm - charakterystyka epoki. Opracowanie stanowi dokładne 
omówienie przebiegu epoki romantyzmu. Ukazano główne założenia 
filozoficzne nurtu, wyjaśniono pochodzenie i znaczenie nazwy, podano 
kontekst historyczny. Ukazano również rozwój epoki w Europie i Polsce 
podając daty graniczne. Całość wyjaśnia również takie pojęcia jak: okres 
burzy i niepokoju, elementy preromantyczne, romanus. Tekst może posłużyć, 
jako wypracowanie omawiające najważniejsze zagadnienia związane z epoką 
a także sprawdzian lub ściągę. Wypracowanie zawiera 477 słów. 

Romantyzm – hasła epoki. Poniższy tekst zawiera wyjaśnienia wszystkich 
haseł epoki romantyzmu. Stanowią one podstawę poprawnego odczytywania 
sensu dzieł tworzonych w tym okresie. W tekście wyjaśniono następujące 
terminy: irracjonalizm, fantastyka, tajemniczość, orientalizm, ludowość, 
historycyzm, mistycyzm, mesjanizm, indywidualizm romantyczny. Tekst 
omawia charakterystyczne hasła epoki, całość może posłużyć, jako 
sprawdzian z wiedzy o epoce lub gotowa ściąga. Wypracowanie zawiera 536 
słów. 

Przebieg romantyzmu w Polsce. Wypracowanie dokładnie omawia 
przebieg epoki romantyzmu na ziemiach polskich. Ukazano wewnętrzny 
podział nurtu i związane z nim wydarzenia historyczne. Całość stanowi 
szczegółową charakterystykę rozwoju romantyzmu w Polsce. Tekst może 
posłużyć, jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie 
zawiera 431 słów. 

Romantyzm – spór klasyków i romantyków. Wypracowanie ukazuje na 
czym polegał spór romantyków z klasykami. Podano argumenty obydwu 



grup, wskazano jej przedstawicieli, nazwy przełomowych dzieł literackich oraz 
daty graniczne określające czas trwania sporu. Całość może posłużyć, jako 
gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 380 
słów. 

Walka o wolność w epoce romantyzmu i pozytywizmu. Poniższe 
wypracowanie porównuje ze sobą dwie epoki pozytywizm i romantyzm, 
ukazując, w jaki sposób poruszana była w nich tematyka walki o wolność. 
Całość oparta jest na prezentacji kontrastujących ze sobą postaci bohaterów: 
Konrada z „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza i Wokulskiego bohatera 
„Lalki” Bolesława Prusa. Wypracowanie zawiera 470 słów.  

Porównanie romantyzmu i pozytywizmu – Sens istnienia świata  
i człowieka. Poniższe wypracowanie porównuje poglądy panujące w epoce 
romantyzmu i pozytywizmu na temat sensu istnienia świata i człowieka. 
Omówienie tematyki zbudowane jest na podstawie ukazania kontrastów  
w następujących lekturach z obudów tych epok: „Dziadach” Adama 
Mickiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa, „Ludziach bezdomnych” Stefana 
Żeromskiego. Całość może również stanowić osobne analizy powyższego 
tematu. Wypracowanie zawiera 709 słów. 

 



 

 


